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 เมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2554 ทีศ่าลา 100 ป โรงพยาบาลศริริาช คณะผูบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร 

นําโดย รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร และดร.ปราจิณ เอี่ยมลําเนา นายกสมาคมศิษยเกา 

มทร.รัตนโกสินทร นําแจกันทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และรวมลงนามในสมุดถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 จากนั้นคณะผูบริหาร ไดเดินทางรวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี ขอใหพระองคทรงหายจากพระอาการประชวร ณ หองจุฬาภรณ ตึกสยามินทร ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=1874
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คณะผูบริหารมทร.รัตนโกสินทร พรอมใจรวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกมุาร ีณ โรงพยาบาลศริริาช ดวยสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุ
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 เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2554 คณะวศิวกรรมศาสตรฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไดนิมนตเชิญทานพระ

มหาสมปอง ตาลปุตฺโต (พระวิทยากร) จากวัดสรอยทอง 

(พระอารามหลวง) แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ง “การเสรมิสราง

คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับวิศวกรรุนใหม” และ

ไดรับเกียรติจากนายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา 

เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “พุทธศาสนา กับวิศวกรรุนใหม” 

ใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร ในโครงการเสริมสราง

คณุธรรม และจรยิธรรมสาํหรบัวศิวกรรุนใหม ดวยสือ่ธรรมะ

ดิจิตอลออนไลน ณ หองคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=1995
 เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2554 คณะผูบริหาร

มทร.รัตนโกสินทร นําโดย รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน 

อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร พรอมดวยคณะผูบริหาร

เข าร วมแสดงความยินดีกับพระเทพภาวนาวิกรม

(เจาคุณธงชัย) ในโอกาสที่ทานไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎี-

บณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขา บรหิารการศกึษา จาก มหาวทิยาลยั

ราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2554 

ที่ผานมา ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=1696

มทร.รัตนโกสินทร์เสริมสร้างคุณธรรม 
และจริยธรรมสําหรับวิศวกรรุ่นใหม่ 
ด้วยสื่อธรรมะดิจิตอลออนไลน์

คณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ 
ร่วมแสดงความยินดีกับพระเทพภาวนา
วิกรม (เจ้าคุณธงชัย)

ทานเจาคุณธงชัย

พระมหาสมปอง
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“อบอุน และ ทรงคุณคา” 
à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒ

พิธีไหวครู มทร.รัตนโกสินทร

ไหวครู

พิธีไหวครู มทร.รัตนโกสินทรพิธีไหวครู มทร.รัตนโกสินทร

 องคการนักศึกษา รวมกับ กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จัดพิธีไหวครู

พรอมดวยพิธีบายศรีสูขวัญ เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดย

มีพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของ

ครูอาจารยผูประสิทธิ์วิชาความรูทําใหนักศึกษาสามารถ

นําไปประกอบวิชาชีพ และสรางความเจริญรุ งเรือง

ใหแกตนเองในอนาคต โดยมีนักศึกษาจากทั้ง 4 พื้นที่

เข าร วมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง ณ อาคาร

วิ ทยบริ ก า ร  มทร . รั ตน โกสิ นทร  เ มื่ อ วั นที่

23  มิ ถุนายน 2554 โดยได รั บ เกี ยรติ จาก 

รศ.ดร.อิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี

มทร . รั ตน โกสิ นทร  เป นประธาน ในพิ ธี  
รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2108
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 นางสาวทัชชกร 

ธนชนากานต หัวหนางาน

กิจกรรมนักศึกษา พรอม

ด ว ย ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า

ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

การโรงแรมและการทองเท่ียว

ม ท ร . รั ต น โ ก สิ น ท ร  

วิทยา เขตวั ง ไกลกั งวล 

จัดโครงการปฐมนิ เทศ

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม แ ล ะ

กิจกรรมสัมพันธ ประจํา

ปการศึกษา 2554 โดย

มี ผศ.บุปผา วงศพันธุทา

คณบดี  กล า วต อนรั บ

นักศึกษาใหม เมื่อวันที่ 6 

มิถุนายน 2554 รายละเอียด

เพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/

wp301/?p=2180

 โครงการปฐมนิเทศ

นศ.ใหมคณะวศิวกรรมศาสตร 

มทร.รัตนโกสินทร ปการ-

ศึกษา 2554 จัดขึ้น เมื่ อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2554 

ณ หองประชุมคชาธารโดยได

รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดมวิทย 

กาญจนวรงค คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร  มาเปน

ประธานในพิธี เปดพรอม

กับบรรยายเกี่ ยวกับคณะ

วิศวกรรมศาสตร และให

โ อ ว าทแก นั ก ศึ กษ า ใหม  

ซึ่ งมีผู บริหาร คณาจารย  

เจาหนาท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร

เขารวมโครงการในครั้งนี้ดวย 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.

ac.th/wp301/?p=1927

ผศ.บุปผา วงศพันธุทา

ผศ.ดร.อุดมวิทย กาญจนวรงค
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วิศวะฯ จัดปฐมนิเทศเตรียมความพรอม
ใหนักศึกษานองใหม
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เพื่อนประชำคมรำชมงคลรัตนโกสินทร์ที่รักทุกท่ำน

 ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ ๒ แล้วที่มีโอกำสพบปะ

แลกเปลี่ยนกันผ่ำนคอลัมน์นี้ วันนี้ผมอยำกจะขยำย

แนวคดิเรือ่งตดิอำวธุทำงปัญญำเพิม่ให้แก่ลกูศษิย์เรำจำก

หลักสูตรปกติ เรำคงทรำบกันแล้วว่ำ เมื่อนักศึกษำ

ลูกศิษย์ของเรำเรียนจบไปเป็นบัณฑิตในตลำดแรงงำน 

เขำเหล่ำนั้นสำมำรถแข่งขันกับผลผลิตจำกสถำบันอื่น ๆ 

ได้อย่ำงเคียงบ่ำเคียงไหล่หรือไม่ เป ็นสิ่งส�ำคัญที่

ครูอำจำรย์ในทุกสำขำวิชำของเรำควรตระหนัก ต้อง

ไม่ลืมว่ำทุกวันนี้กำรแข่งขันไม่ได้จ�ำกัดแต่ในประเทศ

เท่ำนั้น พ.ศ.๒๕๕๘ กำรเปิดเสรีอำเซียนจะเป็นตัว

ผลักดันให้เรำจะต้องปรับตัวอย่ำงมำก ก่อนที่เรำจะต้อง

สูญเสียกลุ่มเป้ำหมำยที่จะเข้ำมำเป็นนักศึกษำเรำให้กับ

คูแ่ข่ง ซึง่เมือ่ถงึเวลำนัน้ เรำไม่มเีวลำทบทวนและปรบัตวั 

แล้วยังต ้องประสบควำมล่มสลำยแทบจะในทันที

เลยทีเดียว

 ก่อนที่จะกล่ำวถึงเรื่องของเรำ ลองมองเพื่อน

ร่วมวชิำชพีของเรำกนัก่อนนะครบั ด้ำนวศิวกรรมศำสตร์ 

จำกมหำวิทยำลัยพี่ใหญ่ของเรำอย่ำงจุฬำฯ มีศูนย์

เชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะด้ำนไฟฟ้ำก�ำลัง ศูนย์เทคโนโลยี

อนุภำคไทย หน่วยบริกำรเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน

รู้(Learning Technology Service) ซึ่งจัดท�ำโครงกำร

พัฒนำรำยวิชำ Open Courseware หรือ MIT OCW 

(Thai Version) โดยร่วมมือกับ MIT แปลบทเรียน 

MIT OCW เป็นภำษำไทย หรือ ม.เกษตรศำสตร์ ก็มี

มำกมำยหลำยศูนย์ เช่น ศูนย์วิศวกรรมพลังงำนและ

สิ่งแวดล้อม ศูนย์กำรศึกษำกำรจัดกำรบ�ำรุงรักษำ 

ศนูย์เทคโนโลยคีวำมปลอดภยัส�ำหรบัอำคำรและโรงงำน

อุตสำหกรรม ศุนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม ศูนย์วิจัยและ

พฒันำวศิวกรรมปฐพแีละฐำนรำก ศนูย์วจิยัและฝึกอบรม

กำรจดักำรทรพัยำกรและระบบภมูสิำรสนเทศ(RM-GIS) 

ศูนย ์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข ่ำย

คอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสำหกรรมอัตโนมัติ 

ศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงยำนยนต์พลังงำนทำงเลือก 

ศูนย์เชี่ยวชำญระบบสมองกลฝังตัวเพื่อกำรเกษตร 

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ศูนย์นิติสำรสนเทศ ศูนย์เชี่ยวชำญ

เฉพำะทำงแม ่พิมพ ์ยำง ตัวอย ่ำงแค ่ เพียงคณะ

วิศวกรรมศำสตร์ของ ๒ มหำวิทยำลัยนี้ก็นับได้เป็น

สิบศูนย์แล้วครับ ศูนย์เหล่ำนี้จริง ๆ แล้วก็คือ Lab ของ

สำขำวชิำต่ำง ๆ  นัน่เอง แต่ได้ยกระดบัตวัเองออกมำจำก

กำรเป็นแค่ Lab สอนนกัศกึษำ น�ำมำสร้ำงมลูค่ำเพิม่ด้วย

กำรให้บริกำรทำงแก่สังคม ซึ่งไม่ขัดกับภำรกิจหลักของ

มหำวิทยำลัยแต่อย่ำงใด ทั้งยังเป็นกำรบูรณำกำรเข้ำกับ

กำรเรยีนกำรสอนโดยตรงอกีด้วย ทัง้ยงัท�ำให้เกดิกำรยก

ระดบัตวัเองขึน้เป็นศนูย์ควำมเป็นเลศิในด้ำนเฉพำะทำง

ของตัวเองด้วย

 กลับมำที่เรื่องกำรติดอำวุธทำงปัญญำให้กับ

ลูกศิษย์ของ มทร.รัตนโกสินทร์ ทำงมหำวิทยำลัยเอง

ตระหนกัในเรือ่งนีด้งัทีไ่ด้ยกตวัอย่ำง จงึได้เริม่ต้นกระตุน้

มำเป็นล�ำดับ ตั้งแต่ผมเข ้ำมำเริ่มงำนในสมัยแรก 

ศูนย์ภำษำ คือเรื่องที่ผมตั้งควำมหวังจะให้เกิด เพรำะ

ตระหนักดีว่ำในอนำคตลูกศิษย์ของเรำจะต้องไปแข่งขัน

ในตลำดนำนำชำต ิแต่จนกระทัง่บดันี ้ศนูย์ภำษำกย็งัเป็น

โครงกำรในฝันที่ยังสำนกันไม่เสร็จ ซึ่งเรำก็ต้องสำน

กนัต่อไป แน่นอนว่ำรำกฐำนในวนันีก้ม็รีปูร่ำงให้เหน็บ้ำง

แล้วกับโครงกำรที่เพิ่งผ่ำนไป คือ English Camp ซึ่งเรำ
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 โดย รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษำจรูญโรจน์

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์

ติดอาวุธทางปญญาแกลูกศิษยทานเพิ่มจากที่มีในหลักสูตร (๑)



ลงทนุจดัในปีนี ้๔ รุน่ ส�ำหรบัคณำจำรย์และบคุลำกรของ

มหำวิทยำลัย ๒ รุ่น ส�ำหรับนักศึกษำ ๒ รุ่น ก็หวังวำ่

โครงกำร English Camp นีค้งเป็นรำกฐำนให้กบักำรเกดิ

ศูนย์ภำษำขึ้นใน มทร.รัตนโกสินทร์ ซึ่งในวันนี้เรำได้

ประกำศจัดตั้งหน่วยงำนไปแล้ว

 นอกจำกอำวุธด้ำนภำษำที่เรำอยำกเพิ่มให้กับ

นักศึกษำแล้ว ผมอยำกให้ทุกคณะและวิทยำลัย ได้ติด

อำวุธทำงปัญญำในสำขำวิชำโดยตรงให้กับนักศึกษำเรำ

ของทกุสำขำวชิำ หำกสำมำรถท�ำให้กบัทกุคนทัง้คณะได้

ยิ่งดี หำกสำมำรถเปิดให้นักศึกษำสำขำอื่น คณะอื่น 

สำมำรถร่วมด้วย ก็จะยิ่งดีขึ้นมำก พูดแบบนี้อำจคิดว่ำ

ท�ำได้อย่ำงไร จะขอยกตัวอย่ำงเป็นแบบจ�ำลองเพื่อให้

เห็นเป็นรูปธรรมกับตัวอย่ำงของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ก็แล้วกัน

 กำรสอนวิชำวิศวกรรมศำสตร ์ในป ัจจุบัน 

โปรแกรม solidworkเป็นโปรแกรมที่ใช้ในงำนด้ำน 

วิศวกรรมศำสตร์อย่ำงแพร่หลำย กล่ำวได้ว่ำหลำย 

หน่วยงำนถอืว่ำบณัฑติวศิวกรรมศำสตร์ทีส่ำมำรถใช้งำน

โปรแกรมนี้ เป็นควำมสำมำรถพิเศษที่จะท�ำให้ได้รับกำร

พิจำรณำรับเข้ำท�ำงำนมำกกว่ำผู้สมัครคนอื่น และได้ 

เงินเดือนสูงกว่ำอัตรำปกติด้วย คณะวิศวกรรมศำสตร์

แทบจะทุกสำขำวิชำ ทุกมหำวิทยำลัยก็มีกำรสอนให้

นักศึกษำใช้โปรแกรมนี้เป็น คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ของเรำก็ยืนยันว่ำต้องกำร Lab Computer พร้อม

โปรแกรมนี้จะได้สอนให้นักศึกษำใช้เป็น แต่ถำมว่ำจะมี

กำรบอกกล่ำวรับรองได้อย่ำงไรว่ำ ลูกศิษย์ที่เรำผลิต 

ออกไปนั้นมีควำมสำมำรถจริง หำกไม่มีใบรับรอง หรือ 

Certificate ที่เชื่อถือได้ติดตัวเขำไป ตรงนี้หำกเรำ

สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยกับเจ้ำของโปรแกรม หรือ

บริษัทผู้จ�ำหน่ำย ร่วมมือกันท�ำ Lab ของเรำให้เป็น 

ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับกำรรับรองจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ 

(Authorized Training Center) โดยปรับตัวหลักสูตร

ให้ตรงกบัทีส่ำมำรถออกใบรบัรองจำกเจ้ำของผลติภณัฑ์

ได ้ ตรงนี้ เรียกว ่ำเป ็น Vendor Certificate ใน

มหำวิทยำลัยต่ำงประเทศหลำยที่มีศูนย์เหล่ำนี้มำกมำย 

ส�ำหรบัให้บรกิำรทัง้นกัศกึษำเอง และบคุคลภำยนอก ยิง่

มหำวิทยำลัยที่มีชื่อ เหล่ำ Vendor ก็จะมำเสนอตัวให้

เปิดหลักสูตรของเขำ ตรงนี้ถ้ำเรำสำมำรถสร้ำง Vendor 

Certificate ขึ้นมำได้ นอกจำกผลดีจะตกแก่เด็กเรำแล้ว 

ผลประโยชน์ก็จะตำมมำยังอำจำรย์ใน Lab จนรับ 

ไม่หวำดไม่ไหวเอง มำจำกไหนนะหรือ ก็มำจำกกำรจัด

หลกัสตูรฝึกอบรมให้บคุคลภำยนอกทีต้่องกำรเพิม่คณุค่ำ

ให้กับตัวเอง เพื่อยกระดับค่ำจ้ำงของเขำนั่นเอง

 ตรงนี้หลำยคนอำจนึกว ่ำแล้วจัดหลักสูตร 

ฝึกอบรมอย่ำงนี้ก็ต ้องมำเขียนโครงกำรขอเงินไป 

ด�ำเนินกำรอีก ไม่ต้องแล้วครับ ในเมื่อเรำจับมือกับ 

ผู้จ�ำหน่ำยแล้ว ผู้จ�ำหน่ำยเขำก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย 

เพรำะเขำไม่ต้องลงทุนตั้งศูนย์อบรม ซึ่งเป็นต้นทุน 

ด�ำเนินกำรกับบริษัท หำกเขำขำยและพ่วงกำรฝึกอบรม

เข้ำไปในตวัซอฟต์แวร์ ถ้ำเขำส่งมำให้เรำสอนได้ เขำยนิดี

จ่ำยเงินให้เรำได้อยู่แล้ว ที่ส�ำคัญคืออำจำรย์เรำต้อง

พัฒนำตัวเองให้รู ้จริงที่จะเป็นวิทยำกรสอนด้วย ซึ่ง

โปรแกรมระดับมำตรฐำนเหล่ำนี้ เขำมีกำรจัดสอบ 

วัดควำมรู้ผู้ที่จะสอนอยู่แล้ว ถ้ำสอบผ่ำนก็มีใบรับรอง 

ให้สอนได้ ซึ่งตรงนี้แน่นอนว่ำมีค่ำสมัครสอบด้วย ผม

พร้อมที่จะลงทุนตรงนี้ให้ท่ำน แต่ท่ำนต้องมั่นใจว่ำ 

สอบผ่ำนด้วย เพรำะเรำลงทุนไปก็ต้องกำรให้ท่ำน 

กลับมำพัฒนำงำนให้เรำ หำกท่ำนสอบแล้วไม่ผ่ำน  

ท่ำนกต้็องเสยีค่ำซ่อมจนกว่ำจะผ่ำนด้วย ซึง่หำกเทยีบกบั

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัหลงัจำกได้ใบ certificate รบัรอง

แล้วมันยิ่งกว่ำคุ ้มเสียอีก ตอนนี้ Lab Solidworks 

ของวิศวะผมก็ลงทุนให้ไปครบหมดแล้ว ก็หวังว่ำทำง

คณะฯ คงรีบด�ำเนินกำรส่วนที่เหลือให้ครบวงจร จะได้

น�ำมำเป็น Best Practice ให้กับสำขำอื่น ๆ ของ 

วิศวะเอง ตลอดจนคณะอื่น ๆ และเพิ่มแหล่งหำรำยได้

ให้กับศูนย์บริกำรวิชำกำรของคณะฯ โดยเร็วด้วย

 อีกโปรแกรมหนึ่งของคณะวิศวกรรมศำสตร์ที่ 

ได้จัดหำและติดตั้งใช้งำนแล้วใน Lab คอมพิวเตอร์ คือ 

โปรแกรม Labviewซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ 

พัฒนำ Application โดยหลักกำรคล้ำยกับ Visual 
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Basic ต่ำงกนัเพยีงด้ำนทีเ่ขยีนโปรแกรม สิง่ที ่LabVIEW

แตกต่ำงจำกโปรแกรมอื่นอย่ำงเห็นได้ชัดที่สุดก็คือ 

LabVIEWนี้เป็นโปรแกรมประเภท GUI (Graphic User 

Interface) โดยสมบูรณ์ นั่นคือเรำไม่จ�ำเป็นต้องเขียน 

code หรือค�ำสั่งใดๆ ทั้งสิ้น และที่ส�ำคัญลักษณะภำษำ

ที่ใช้ในโปรแกรมนี้เรำจะเรียกว่ำเป็น ภำษำรูปภำพ หรือ

เรยีกอกีอย่ำงว่ำภำษำ G (Graphical Language) ใช้กำร

เขียนโปรแกรมโดย Graphic โดย Function ที่ใช้งำน 

มีลักษณะเป็น Module ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงใช้กำร 

Wiring สำยต่อกนัเหมอืนเป็นกำรต่อวงจรไฟฟ้ำ ซงึท�ำให้

เขียนโปรแกรมได้อย่ำงรวดเร็วทั้งยังมีควำมสำมำรถ

ออกแบบระบบตัวควบคุมอัตโนมัติที่สำมำรถโปรแกรม

ได้ (PACs) ซึ่งท�ำให้กำรออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 

(Embedded System) ท�ำได้ง่ำยขึ้นหำกเรำสำมำรถ

สอนให้นกัศกึษำใช้โปรแกรมเหล่ำนีไ้ด้กจ็ะเป็นทีต้่องกำร

ของตลำดด้วยเช่นกนั ตอนนีก้ไ็ด้ผลกัดนัให้เร่งด�ำเนนิกำร

พัฒนำหลักสูตรกำรสอน พัฒนำอำจำรย์ และเจรจำกับ

ผู้ค้ำในกำรร่วมด�ำเนินกำรรองรับตรงนี้ด้วยแล้ว

 แต่ใช่ว่ำจะให้คณะวิศวฯ ท�ำให้เสร็จก่อนแล้ว

คณะอืน่ค่อยเริม่นะครบั ทกุคณะสำมำรถเริม่ได้เลยตัง้แต่

เดี๋ยวนี้ เพรำะทุกคณะ ขอ Lab กันมำตลอด วันนี้ผม 

ใส่ Lab ให้ครบทุกคณะ/วิทยำลัย แล้ว ท่ำนกลับไปมอง

หำแนวทำง ก�ำหนดตวับคุคลทีจ่ะพฒันำ มองหำพนัธมติร

จำกภำยนอกเข้ำมำร่วม ใครท�ำเสร็จก่อนก็ยกขึ้นมำเป็น 

Best Practice ได้ก่อน เพรำะของวิศวะตำมที่ผมพูดมำ 

วันนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้น มีแต่ Lab หลักสูตร กับผู้สอน ก็ยัง

ไม่เรียบร้อย แต่ที่ยกมำเพรำะจะให้เห็นเป็นรูปธรรม 

จับต้องได้

 อีกหน่วยงำนที่เริ่มมีโครงกำรไปแล้วก็คือ สวส. 

ที่ไปจับมือกับ Cisco จัดตั้งโครงกำรเครือข่ำยสถำบัน 

กำรศึกษำของซิสโก้ (Cisco Networking Academy 

Program; CNAP) โดยน�ำเอำหลักสูตร Computer 

 Network ของ Cisco ซึง่เป็นหลกัสตูรเตรยีมควำมพร้อม

ให้ผู้เรียนส�ำหรับกำรออกแบบ สร้ำง และดูแลระบบ 

Computer Network เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกำสใช้อุปกรณ์

ระบบ Network ของจริง เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรสมัคร

งำนทำงด้ำน Network เนื่องจำกบริษัทส่วนใหญ่ รู้จัก

หลักสูตร Cisco Networking Academy เป็นอย่ำงดี 

เมื่ออบรมจบทุกๆ หลักสูตร(มีทั้งหมด 4 หลักสูตร)  

จะต้องสอบ Online ผ่ำนเว็บไซต์ของ Cisco ข้อสอบ 

เป็นภำษำองักฤษ และสอบปฏบิตั ิเมือ่สอบผ่ำนจะได้รบั

ประกำศนียบัตรของหลักสูตรที่สอบผำ่น เมื่อเรียนครบ

ทั้ง 4 หลักสูตรแล้วนักศึกษำจะได้รับส่วนลดในกำรสอบ 

CCNA (Cisco Certified Network Associate) ด้วย

 ส ่วนคณะอื่น ๆ อย่ำงเช ่น ของสถำปัตย์  

ศูนย์ CAD ศูนย์ BIM ลองไปจับมือกับเจ้ำของซอฟต์แวร์ 

น�ำเอำหลักสูตรของเขำมำลงในวิชำที่เด็กเรำเรียน ให้ครู

ไปสอบเอำใบ Cert. และยืน่เรือ่งจดัตัง้เป็น Authorized 

Training Center ออกใบรับรองให้นักศึกษำเรำได้  

เมื่อมั่นคงแล ้วก็รับบุคคลภำยนอกได ้  หรือด ้ำน 

ศูนย ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย ์ด ้ำนกำรก ่อสร ้ำง  

ศูนย์สำรสนเทศด้ำนวัสดุก่อสร้ำง ไปจับมือกับเจ้ำของ

ผลิตภัณฑ์ ก็สำมำรถท�ำได้เหมือนกัน

 คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  ไปท�ำ 

ศูนย์อบรมด้ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองในพื้นที่

ประจวบครีขีนัธ์ อำจไปคยุกบัจงัหวดั ท�ำโครงกำรโดยใช้

งบพฒันำจงัหวดักไ็ด้หรอือำจจดัตัง้เป็นศนูย์ฝึกอบรมกำร

ซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรเพื่อตอบรับกับอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 

ที่มีอยู ่ในจังหวัด โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับอุตสำหกรรม

เกษตร เช่น สับปะรด มะพร้ำว ก็น่ำสนใจ

 คณะอตุสำหกรรมกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่ว 

ท�ำอบรมอำหำรแก่ชำวต่ำงชำติทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว 

หรอืผูท้ีม่ำอยูอ่ำศยั มำท�ำงำนในหวัหนิกไ็ด้ หรอืโครงกำร

ท�ำรำยกำรโทรทัศน์Signature’s Dish ของ Chef จำก

โรงแรมต่ำง ๆ ในหัวหินที่เคยคุยกันไว้ว่ำจะท�ำเพรำะเรำ

มห้ีองสำธติอยูแ่ล้ว เวลำออกอำกำศกม็อียูแ่ล้ว ขำดเพยีง

เชิญเหล่ำ Chef เหล่ำนั้นเข้ำมำช่วยเรำ เขำก็ได้โฆษณำ

โรงแรม เรำก็ได ้ถ ่ำยทอดองค ์ควำมรู ้จำกเขำมำ  

ช่องโทรทัศน์เรำก็จะมีรำยกำรน่ำติดตำม เรียกว่ำได้

ประโยชน์หลำย ๆ ด้ำน หรือศูนย์อบรมมัคคุเทศก์และ
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ศูนย์สำรสนเทศกำรท่องเที่ยวจังหวัด หรือให้เป็นระดับ

ภำคไปเลย จะได้ช่วยเผยแพร่กำรท่องเทีย่วด้วย ไปสร้ำง

พันธมิตรกับกำรท่องเที่ยว หรือกับจังหวัดเพื่อดึงงบ

พฒันำจงัหวดั หรอืไปขอจำกโครงกำรวจิยักำรท่องเทีย่ว

จำกปีกของ สกว. ก็ได้

 คณะบริหำรธุรกิจ ไปท�ำศูนย์อบรมโปรแกรม

บัญชี ศูนย์ศึกษำกำรตลำด ศูนย์พัฒนำศักยภำพ SME’s 

ศูนย์ฝกึอบรมด้ำนสำรสนเทศหรือแม้แต่ e-commerce 

หรือ online marketing ก็ได้

 คณะศลิปศำสตร์นีศ่นูย์ภำษำกพ็ดูไปแล้วว่ำต้อง

เร่งด�ำเนนิกำรต่อให้เสรจ็ นอกจำกเน้นภำษำองักฤษแล้ว 

ศูนย์จีน ศูนย์ญี่ปุ ่น ก็เปิดเป็นหลักสูตรระยะสั้นได้  

ศูนย์จีนก็ควรจะรีบท�ำให้เสร็จ จะได้เป็นฐำนเวลำได้

สถำบันขงจื่อมำ จะได้ไม่เหนื่อย

 วิทยำลัยเพำะช่ำงนี่จริง ๆ แล้วก็มืออำชีพ 

อยู่แล้ว คงต้องไปขยำยเพิ่มในด้ำนกำรขยำยพันธมิตร 

หรือกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ หรือรับท�ำในลักษณะของ 

ผู้เชี่ยวชำญ จะได้ท�ำในขั้นตอนและส่งต่องำนออกไปท�ำ 

(Sub Contract) กบัเครอืข่ำยช่ำง หรอืเครอืข่ำยศษิย์เก่ำ 

เอำชื่อเสียงเรำไปรับงำน อย่ำงนี้ก็ได้

 ทำงด้ำนสูงกว่ำปริญญำตรี วิทยำลัยพลังงำน

และสิง่แวดล้อมฯ วทิยำลยันวตักรรมกำรจดักำร ควรเน้น

ไปในด้ำนสร้ำงให้เป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศ (Center of 

Excellence) ด้ำนที่เรำถนัด เพื่อสร้ำงชื่อเสียงให้สังคม

ได้ทรำบว่ำเรำมีกำรผลิตบัณฑิตในระดับนี้ด้วย เดี๋ยวนี้ 

ผู ้ เรียนเขำเลือกจำกชื่อเสียงของที่ เรียนด้วย และ

มหำวทิยำลยัเอกชนกไ็ม่ได้มชีือ่เสยีงทีน้่อยไปกว่ำเรำแล้ว 

เรำจ�ำเป็นต้องเร่งสร้ำงชื่อให้ตลำดรู้จักเหมือนกัน

 ถ้ำเรำทุกคนร่วมกันท�ำลงไปถึงระดับสำขำวิชำ 

แต่ละสำขำวิชำสำมำรถออกใบรับรองควำมสำมำรถ

พเิศษทีภ่ำยนอกเชือ่ถอืได้ให้ลกูศษิย์เรำถอืออกไปควบคู่

กับใบปริญญำบัตร แถมด้วยสำมำรถพูดได้มำกกว่ำ ๑ 

ภำษำแล้ว เท่ำกับเรำติดอำวุธทำงปัญญำให้ลูกศิษย์เรำ

ออกไปแข่งขันในโลกอำชีพได้ ผมรับรองได้ว่ำ เรำจะไม่

แพ้ในกำรแข่งขันในวงกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของ

บ้ำนเรำแน่นอน

 วันนี้ที่เรำพูดกันมำก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับควำม

เชีย่วชำญจำกแหล่งภำยนอก ทีเ่รำจะน�ำมำเสรมิสร้ำงให้

ลูกศิษย์เรำ ให้ได้รับกำรยอมรับจำกแหล่งงำนในแวดวง

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกศิษย์เรำได้รับกำรรับรอง

อย่ำงเป็นทำงกำรว่ำมีควำมสำมำรถสมรำคำ ในครั้ง 

ต่อไปเรำจะมำพูดคุยกันในอีกกรอบหนึ่ง คือ กรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หรือ TQF –

Thai Qualification Framework ซึ่งด�ำเนินกำร 

โดย สกอ. ซึ่งกรอบนี้จะเป็นกรอบในอีกลักษณะหนึ่งที่

จะมำบังคับให ้ เรำติดอำวุธทำงป ัญญำจำกเกณฑ์

มำตรฐำนภำยในของเรำเองให้ลกูศษิย์ ขอเชญิตดิตำมต่อ

ไปในฉบับหน้ำครับ

 ก่อนจำกกันไปในฉบับนี้ ขอย�้ำว่ำยังเปิดรับกำร

แบ่งปันจำกประชำคมรำชมงคลรตันโกสนิทร์ทกุท่ำนอยู่

เหมือนเดิม หำกมีควำมคิดควำมเห็นที่ต้องกำรแบ่งปัน 

เชิญส่งเข้ำมำได้ที่อีเมล์ pr@rmutr.ac.th นะครับ ยินดี

รับฟังและจะน�ำควำมเห็นของท่ำนมำคุยกันต่อในฉบับ

ต่อ ๆ ไป เชิญติดตำมนะครับ หรือหำกต้องกำรติดตำม

หรือพูดคุยต่อประเด็นกันให้เห็นผลเร็วกว่ำทำงหน้ำ

กระดำษ ขอเชิญติดตำมทำง facebookได้ที่ http://

www.facebook.com/pr.rmutr รบัรองตอบทกุ com-

ment ครับ
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 มทร . รั ต น โ กสิ นท ร  ศ า ล า ย า 

เปนแกนนําเชิญนองๆนักเรียนนักศึกษา 

อีก  4 สถาบัน เข าร วมเปนเครือข าย

คนรุ น ใหมหั ว ใจประชาธิป ไตย ได แก  

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ-

ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม วิทยาลัย-

นาฏศิลปศาลายา และวิทยาลัยการอาชีพ

พุทธมณฑล โดยมี รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน

อธิบดีมทร.รัตนโกสินทร เปนผูนําในการ

กลาวคําปฏิญาณตน พรอมรับมอบธงจาก

ตัวแทนครอบครัวขาว 3 และสงตอใหกับ

ตัวแทนเครือขายฯ จากนั้นนักเรียนและ

นักศึกษาทั้ง 5 สถาบันไดรวมพลังเดินรณรงค

เชญิชวนใหประชาชนในชมุชนศาลายารวมใจ

ไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นี้ โดยเริ่มเดิน

ขบวนกันตั้งแตในมทร.รัตนโกสินทร ศาลายา 

ไปจนถึงบริเวณตลาดศาลายา รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2013



มทร.รัตนโกสินทร รวมจัดแขงขันภาษาญี่ปุนเพชรยอดมงกุฎฯ 
กระตุนเยาวชนเรียนรูภาษาที่ 3

 มทร.รัตนโกสินทร จัดการแถลงขาวการจัดการแขงขันภาษาญี่ปุน

เพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 6 ประจําป 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จัดโดย มูลนิธิรมฉัตร 

รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมคชาธาร 

มทร.รตันโกสนิทร ศาลายา โดยพระเทพภาวนาวกิรม (ทานเจาคณุธงชยั) ประธาน

มลูนธิริมฉตัร เปนประธานในการแถลงขาว สาํหรบัผูทีส่นใจ สามารถสมคัรไดตัง้แต

วันที่ 1 สิงหาคม 2554 -30 กันยายน 2554 หรือ สอบถามรายละเอียดขอมูล

เพิม่เตมิไดที ่โทร.081-6238499, 086-5269232 รายละเอยีดเพิม่เตมิ http://pr.rmutr.ac.th/

wp301/?p=1823

คณบดีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ ร่วมบรรยาย
เพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศฯ

 สํานักงานการ-

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ดําเนิน

โครงการเพิ่มทักษะการ

ใช ภ าษาต า งประ เทศ

และการใหบริการของ

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร า น

อาหารตามมาตรฐานไทย 

รุนที่ 1 โดยมี ผศ.บุปผา 

ว ง ษ พั น ธุ ท า  ค ณ บ ดี

คณะอุตสาหกรรมการ

โรงแรมและการทองเที่ยว

เปนวิทยากรบรรยาย 

ณ หองประชุมเรือทอง

โ ร ง แ ร ม ห า ด ท อ ง 

จ.ประจวบครีขีนัธ ระหวาง

วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 

มิถุนายน 2554

ทานเจาคุณธงชัย

คณะผูเขารวมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2175
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คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอยอดผูมีงานทํา

 มทร.พระนคร คณะ

ศิลปศาสตร จัดโครงการพัฒนา

หลกัสตูรตอยอดผูมงีานทาํ เพือ่

รวมกันศึกษาแนวทางในการ

พัฒนาหลักสูตรการทองเที่ยว

และการโรงแรม ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี

ผศ.วิวรณ วงศอรุณ รองคณบดี

งานบริหารและวางแผน และ

อาจารยดนัย วินัยรัตน รองคณบดี

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

เปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ 

“การพัฒนาหลั กสู ต รการ

ทองเที่ยวและการโรงแรม” 

ณ  ห อ ง จั ด เ ลี้ ย ง  ค ณ ะ

อุ ตสาหกรรมการ โร งแรม

แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว 

มทร.รัตนโกสินทร เมื่อวันที่ 24 

มิถุนายน 2554 รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2215

 เ มื่ อ วั น ที่  2 7 -

29 มิถุนายน 2554 คณะ

อุตสาหกรรมการโรงแรม

แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว 

มทร.รัตนโกสินทร เขารับ

การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในระดับสาขา ประจํา

ปการศึกษา 2553 เพื่อนํา

ไปสู การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา

รองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก โดยมีผศ.บุปผา 

วงษพันธุทา คณบดีคณะ

การโรงแรมและการทองเท่ียว

ใ ห ก า ร ต อ น รั บ ค ณ ะ

กรรมการตรวจประเมิน 

ณ  ห อ ง ป ร ะ ชุ ม  2 

สํ านักงานคณบดี  คณะ

อุตสาหกรรมการโรงแรม

แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว

วิ ท ย า เขต วั ง ไ ก ลกั ง ว ล 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.

ac.th/wp301/?p=2223

ผศ.วิวรณ วงศอรุณ และอาจารยดนัย วินัยรัตน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ 
รับการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ

µÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹à¾×่Í¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾
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96 ม.3 ถ.พุทธมณฑล สาย5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 0 2441 6000 ตอ 2001-5 โทรสาร. 0 2889 4588 

สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

เปนมหาวิทยาลัยแหงสังคมการประกอบการ 

(SMART Entrepreneur)”

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ สัญจร

 รศ .ดร .อิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน  อธิการบดี

มทร.รัตนโกสินทร  พรอมดวยคณะผูบริหารและคณะ

กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยฯ  เข า ร วมประชุ มสภา

มหาวิทยาลัยฯ สัญจร ระหวางวันที่ 27-29 พฤษภาคม 

2554 ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ พรอมเขาเยี่ยมชม

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว และ

รวมรับประทานอาหาร โดยมีนายชาญดํารง ณ นคร 

รองอธิการบดีวิทยาเขต วังไกลกังวล และผศ.วิวรณ วงศอรุณ 

รองคณบดีงานบริหารและวางแผน คณะอุตสาหกรรมการโรง

แรมฯ ใหการตอนรบั ณ หองอาหาร-จดัเลีย้ง คณะอตุสาหกรรม

การโรงแรมและการทองเที่ยว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=1946
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